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Datum obhajoby:       13. 12. 2017 
 
Průběh obhajoby:  Obhajobu zahájil předseda komise, uvítal přítomné, představil uchazeče a 
konstatoval, že jsou splněny všechny podmínky pro konání obhajoby a komise je usnášeníschopná. 
Nechal kolovat CV uchazeče, seznam jeho publikací a exemplář disertační práce. Potom přednesla 
školitelka svoje pozitivní stanovisko k hodnocení doktoranda. Následovala prezentace tezí a hlavních 
výsledků disertace v podání uchazeče. Potom byly prezentovány posudky obou oponentů a uchazeč 
reagoval na jejich připomínky, dotazy a diskusní náměty obsažené v posudcích. Ze strany oponentů i 
členů komise byla s jeho reakcí vyslovena spokojenost. Následná obecná diskuse k disertaci se zaměřila 
především na problematiku parametrizací fyzikálních a chemických procesů v numerických 
prognostických modelech a formulace příslušných algoritmů. Pozornost byla přitom ve zvýšené míře 
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věnována radiačním procesům. Dále byly diskutovány perspektivy dalšího vývoje numerických 
prognostických modelů v širším kontextu nových poznatků. Po skončení diskuse následovalo uzavřené 
jednání komise a hlasování zdvižením ruky. Skrutátory byli zvoleni prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. a  
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. Všichni přítomní se vyslovili pro udělení titulu doktor Jánu Maškovi.  
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